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Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att 

matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår 

förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra 

kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi 

sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ 

OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se  

 
Ola Bäck ny ledare för Business 
Transformation inom Avega Group  

Affärsområdet Business Transformation innefattar Avega Groups tjänsteerbjudanden inom 
strategi och ledning. Därmed har bolaget samlat de kompetenser som behövs för att stödja 
kunden genom hela förändringsresan från analys och kravställande via implementering till 
bestående förändring. Ledare för affärsområdet är Ola Bäck. 

I det utmanande företagsklimat som råder idag behöver företag arbeta med kontinuerlig förändring för 
att tillfredsställa kundbehov och behålla konkurrenskraft. Business Transformation verkar för att bistå 
våra kunder i genomförandet av bestående förändringar. Inom affärsområdet Business Transformation 
har Avega Group samlat de kompetenser och erfarenheter som krävs för att stödja kunden genom 
hela förändringsresan från analys och kravställande via implementering till bestående förändring. 
Detta innefattar tjänsteerbjudanden inom strategisk analys och verksamhetsutveckling, projekt- och 
programledning, strategisk arkitektur, krav- och testledning samt strategisk förvaltningsstyrning.  

Som ledare för Business Transformation står Ola Bäck, tidigare verksam i svenska ledningsgruppen 
för Fujitsu, där han under de senaste fem åren bland annat ansvarat för outsourcingverksamheten, 
affärsutveckling och försäljning i Sverige. Innan Fujitsu arbetade Ola bland annat som Management 
Konsult på PA Consulting Group i Stockholm och London. Ola har en B.SC i Mechanical Engineering 
och en MBA från INSEAD. Ola ingår i Avega Groups ledningsgrupp sedan 1/10-2012.  
 
”Jag valde Avega Group för att det är marknadens bästa konsultföretag med väldigt seniora och 
kompetenta specialistkonsulter, samtidigt som företagets grundvärderingar – kraft, medmänsklighet 
och professionalism – ligger väldigt nära mina egna. Dessutom står Avega Group inför en spännande 
tillväxtresa som jag vill vara en del av” berättar Ola Bäck.    
 
”Den största utmaningen för företag som genomför förändringar är att få helheten att hänga samman 
och samtidigt engagera medarbetarna för att göra förändringen bestående. Vi kallar det ”Attraction for 
change”. Jag är övertygad om att Ola Bäck kommer vara en värdefull drivkraft för Avega Group i 
arbetet att skapa ökad konkurrenskraft i våra kunders affär” säger Jan Rosenholm, VD och 
koncernchef för Avega Group. 
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